RAPORT
WARSZTATOWY

SPECJALNY
NEWSLETTER
BRANŻY
WARSZTATOWEJ

7-8
(86) 2018

RAPORT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ REDAKCJĘ GAZETY

ProfiAuto Show
150 wystawców, 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej i 40 tysięcy gości, spośród których niemal co
czwarty to mechanik – za nami 15. edycja największych targów
motoryzacyjnych na Śląsku. Przed nami echa imprezy, którą zorganizowano pod hasłem „motoryzacja przyszłości”.

Podczas rekordowych pod względem frekwencji targów mieliśmy szansę obserwować
absolutną czołówkę wystawców, jeśli chodzi o rynek części zamiennych, akcesoriów
i wyposażenia warsztatów

Targi odbyły się w Katowicach w pierwszy weekend wakacji
(23-24 czerwca), a swoim zasięgiem objęły nowoczesne centrum
wystawiennicze MCK i kultowy Spodek oraz tereny zewnętrzne
między nimi. W przeddzień targów organizator zaprosił wystawców na wieczorny bankiet. Ten okazał się swoistym preludium, by
wspomnieć recital organowy w wykonaniu prof. Władysława Szymańskiego, który odbył się w zabytkowej auli koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach, i uroczystą kolację. Preludium, bo
przemówienie prezesa Moto-Profil Piotra Tochowicza nie pozostawiało wątpliwości, że firma zamierza mocno potrząsnąć polskim
aftermarketem, by ten mógł dotrzymać kroku erze nowej motoryzacji. Niektórzy odczytali ów komunikat niczym wiecowe zawołanie
Gierka: pomóżcie, rozmówcie się między sobą, bo rynek niezależny
trawi wyniszczające licytowanie się na rabaty i po prostu zaczyna
brakować pieniędzy na inwestowanie w rozwój. Hasło przewodnie
tegorocznej edycji nie pozostawiało wątpliwości, jak wielkim wyzwaniem będzie elektromobilność. I właśnie od stoisk skrojonych
na miarę „ery nowej motoryzacji” rozpoczęliśmy naszą relację z ProfiAuto Show 2018, którą znajdą Państwo na łamach wakacyjnego
wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Kiedy bez dowodu?
Miało być od czerwca, będzie od października. Od 1.10.2018 roku kierowcy nie
będą musieli wozić przy sobie dowodu
rejestracyjnego pojazdu. Wszelkie dane
dotyczące własności pojazdu czy badania
technicznego kontrolujący nas na drodze
policjant będzie mógł pobrać online.
Ustawa o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą kierowcy
są zwolnieni z obowiązku posiadania przy
sobie dowodu rejestracyjnego oraz ubez-

pieczenia OC, weszła w życie 4 czerwca.
W teorii. Bo w praktyce nic się nie zmieniło.
Wejście w życie zmian zostało zawieszone,
bo system CEPIK 2.0 nie zapewnia jeszcze
możliwości kontrolowania kierowców w ten
sposób.
Ustawa mówi nie tylko o tym, że policjanci będą w stanie sprawdzić niezależnie
od posiadanych przez kierowcę dokumentów datę badania technicznego pojazdu
czy ubezpieczenie. Ustawa przewiduje też

tzw. wirtualne zatrzymanie dowodu w określonych przypadkach.
Jednakże dla praktycznego stosowania
nowych przepisów niezbędne jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych
umożliwiających organom kontroli ruchu
drogowego bieżące przekazywanie do
centralnej ewidencji pojazdów informacji
o „wirtualnym” zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego i jego zwrocie.
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Bezstopniowa przekładnia
w skuterach

– Sposób funkcjonowania fabryki i skala zaangażowania jej właścicieli robią
duże wrażenie. Moje zaufanie do produktów COG wzrosło – mówi Anna Pietras z firmy Regenc, jedna z laureatek promocji zorganizowanej przez polską
firmę Highway International. Dystrybutor z Krakowa zaprosił do udziału
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Z W\P VHNWRU]H   WUD¿D QD DIWHUPDUNHW D RVWDWQLH  WR W]Z UG]HQLH QD ]DPyZLHQLHVáXĪąFHGRQDSUDZ\FKáRGQLF7R

Z wizytą w fabryce COG
we Włoszech

Mechanicy z warsztatów biorących udział w zwiedzaniu fabryki COG uczestniczyli też
w kursie zspawania,
certyfikatów
Mechanicy
warsztatów zakończonym
biorących udział wwręczeniem
zwiedzaniu fabryki
COG uczestniczyli też w kursie spawania, zakończonym wręczeniem certyfikatów

– Sposób funkcjonowania fabryki i skala zaangażowania jej wła-

WHM JUXSLH SURGXNWyZ NOLHQFL +LJKZD\ ,QWHURdzenie
do regeneracji
ścicieli robią
duże wrażenie. Moje zaufanie
do produktów COG wzrosło
QDWLRQDOSU]\JOąGDOLVLĊZH:áRV]HFKZVSRVyEV]F]HJyOQ\3URGXNFMDLVSRVyENRQWUROL
chłodnic

±0XV]ĊSU]\]QDüĪHE\áHPWURFKĊ]DVNRF]RQ\ MDN ZLHOH F]\QQRĞFL MHVW Z\NRQ\ZDQ\FKUĊF]QLHSU]H]SUDFRZQLNyZZUyĪQ\FK
HWDSDFKSURGXNFML:LG]LDáHPZLHOHZVSyOQHJR SRPLĊG]\ PRMą SUDFą Z ZDUV]WDFLH
DSUDFąOXG]LZ&2*:\NRU]\VWXMHP\ZLHOHSRGREQ\FKPHWRGLQDU]ĊG]LDZ\GDZDáRE\ VLĊ ĪH SRVWĊS WHFKQRORJLF]Q\ Z\NOXF]\OXG]NLHUĊFHZSURGXNFMLFKáRGQLF6DP
IDNWĪHPRĪHP\]DPDZLDüUG]HQLHZSU]HUyĪQ\FKZ\PLDUDFKLW\SDFKGDMHQDPZLHOH
PRĪOLZRĞFL Z\NRQDQLD UHJHQHUDFML OXE ]EXGRZDQLDRGSRGVWDZQRZHMFKáRGQLF\1DV]H
PRĪOLZRĞFL]DVSRNRMHQLDSRWU]HENOLHQWDVą
G]LĊNL WHPX EDUG]R GXĪH L SUDNW\F]QLH PRĪHP\Z\NRQDüNDĪGąFKáRGQLFĊ±SRGNUHĞOD
=ZLHG]DQLHIDEU\NL]DF]\QDP\RGG]LDOd lewej: Gianni Rucco, odpowiedzialny za dział aftermarket COG; Giacin
áX]DMPXMąFHJRVLĊSURGXNFMąFKáRGQLFPLHmanowski, prezes Highway International
G]LDQ\FK7RRGWHMG]LDáDOQRĞFL]DF]ĊáDVLĊ
WHĪKLVWRULD¿UP\&2*±3RF]ąWHN¿UP\WR SURGXNFMLSLHFHÄVHPLFRQWLQXRXV´F]\OLSUDPDNV\PDOQ
FXMąFHZWU\ELHW]ZSyáFLąJá\P±1LHSUDFXRVyESUDFXMąF\FKZáDĞQLHSU]\PLHG]LDSU]\JOąGDP
Obudowa przekładni bezstopniowej w skuterze
Vespa o pojemności 250 cm3
MąRQHQLHXVWDQQLHMDNG]LHMHVLĊZSU]\SDGQ\FKFKáRGQLFDFK±PyZLáQLHEH]Z]UXV]HND±=QDF
NXPDVRZHMSURGXNFMLZLQQ\FK]DNáDGDFK PRĪHSRWH
QLDSUH]HV¿UP\7ĊSUDFĊWUXGQR]DXWRPDW\]RZDü GODWHJR ZLHOH HWDSyZ SURGXNFML 3URGXNW\ZFKRG]ąGRSLHFDDOH]DWU]\PXMą QLHNROHMQ\F
VLĊZQLPQDQLHFRGáXĪV]\RNUHV7RVNXWZFLąĪPDFKDUDNWHUPDQXDOQ\
±7RSUDZGDĪHPLHGĨMHVWPDWHULDáHP NXMHZLĊNV]ąZ\WU]\PDáRĞFLąSURGXNWX'RStosune
FKRG]LP\ WX GR FLĞQLHQLD QD SR]LRPLH 
RG NWyUHJR RGFKRG]LP\ Z SURGXNFML FKáRG± 'REU
QLF ER DOXPLQLXP MHVW ]QDF]ąFR WDĔV]H EDUyZJG]LHSU]\VWDQGDUGRZ\FK]DSLHNDZ(XURSLH
$OH Vą WDNLH REV]DU\ Z NWyU\FK PLHG]LDQH QLX WR FLĞQLHQLH WR PDNV\PDOQLH  EDUyZ NRPELQDFMą
FKáRGQLFHZFLąĪ]QDMGXMą]DVWRVRZDQLH1D 5G]HQLH Z\SURGXNRZDQH Z W\FK SLHFDFK SUH]HV ¿UP
SU]\NáDG QD PRU]X F]\ Z NRSDOQL Z UD]LH SyáFLąJá\FK Vą SR SURVWX Z\WU]\PDOV]H –
SURGXNWyZ
– mówi Anna
z firmy
Regenc,SRGNUHĞOD
jedna z %RJGDQ
laureatek
promocji :Sá\zor- FKáRGQLFHL
6]\PDQRZVNL
MDNLHNROZLHN
DZDULLPietras
GXĪR áDWZLHM
SUDFRZDü
ZD QD WR
WDNĪH IDNW ĪH UG]HQLH
PRJą E\ü MHVW MHV]F]
]W\PÄPLĊNNLP´PDWHULDáHP7DNLHFKáRGQLganizowanej przez polską firmę Highway
International.
Dystrybutor
WXUyZQLHĪVSLHNDQHZSR]\FMLSLRQRZHM1D FRUD]F]ĊV
FHFKDUDNWHU\]XMąVLĊWHĪGáXĪV]ąĪ\ZRWQRzĞFLąLZLĊNV]ąRGSRUQRĞFLąQDNRUR]MĊ±PyKrakowa zaprosił do udziału w konkursie
warsztaty
zajmujące
się QDFKURVQą
WUZDáRĞüSURGXNWXZSá\ZDZLĊFWDNĪHJUDZLWDFMDSRZRGXMąFDGRGDWNRZ\QDFLVNZWUDNZLáZ]DNáDG]LH&2*%RJGDQ6]\PDQRZVNL
naprawą układów chłodzenia. Nagrodą dla firm realizujących naj- V]HM¿UPLH
'XĪR EDUG]LHM ]DXWRPDW\]RZDQD MHVW FLH]DSLHNDQLD:WHJRW\SXSLHFDFKRJUDQLVWUXNWXUD
większą sprzedaż rdzeni na zamówienie (cele dla poszczególnych
WD F]ĊĞü ]DNáDGX JG]LH SRZVWDMą SURGXNW\ F]RQ\ MHVW WHĪ GRVWĊS WOHQX FR GRGDWNRZR ]DNUHVRGS
]
DOXPLQLXP :DUWR
ĪHindywidualnie)
¿OR]R¿ą Z]PDFQLDVLáĊ]DSLHNDQLD
warsztatów
byłySRGNUHĞOLü
ustalane
była możliwość zwiedze- VNą GURJĊ
:NROHMQ\FKPLHMVFDFK]DNáDGXSU]\JOą¿UP\&2*MHVWNRPSOHNVRZRĞü±ZV]\VWNR
Vą EDUG]R
nia
fabryki
COG
w
słonecznej
Italii,
gdzie
owe
rdzenie powstają.
GDP\VLĊSURGXNFMLWXOEXODWRUyZ7DSRIDáRG SURMHNWX SU]H] SURGXNFMĊ SRV]F]HJyOSUDFXMąWX
Konkurs Highway International oGRZDQDNRQVWUXNFMDVSUDZLDĪHSRZLHWU]H
nazwie „Lecę do Lecce” (Lecce ĞFLHNOXF]H
Q\FKHOHPHQWyZSRPRQWDĪF]ĊĞFLLSU]\JRZ FKáRGQLF\sąVSĊG]D
ZLĊFHM
F]DVX
± 0yWRZDQLHLFKGRZ\V\áNLRGE\ZDVLĊZWHMIDXVWDQQHV]
to włoska miejscowość, gdzie zlokalizowane
zakłady
COG)
cieszył
EU\FH±7RSR]ZDODQDPNRQWURORZDüMDNRĞü ZLąFZSURVWZ\QLNDWR]WHJRĪHPXVLSU]H±SRGNUHĞOD
się dużym zainteresowaniem. Po sukcesie
marketingowym
i hanE\ü GáXĪV]ą
GURJĊ , W\P VSRVREHP
UXUND
LPLHüJZDUDQFMĊĪHZV]\VWNRMHVWZ
5G]HQLH
R GáXJRĞFL zapowiadają
FHQW\PHWUyZ G]LDáD
MDN SURZSRU]ąGNX±]D]QDF]D*LDFLQWR&ROXFFL
.UDNRZDV
dlowym właściciele Highway International
kolejne
-HGQ\P ] QDMFLHNDZV]\FK XU]ąG]HĔ GXNW FHQW\PHWURZ\7XOEXODWRU\ ]QDF]G\VWU\EXXMH
edycje.IDEU\NL
Tymczasem
pierwsza. W wyprawie na po- QLHM7RZ.
QLH]ZLĊNV]DMąZ\GDMQRĞüFKáRGQLFDZDUWR
ZáRVNLHM
&2* MHVWkońca
ODVHU R dobiegła
ZDUWRSRGNUHĞOLü
ĪH ZFLąĪprzyjemne
Vą QD ĞZLHFLHzSURGXĞFLPLOLRQDHXURVáXĪąF\GRZ\FLQDQLD
łudnie Włoch, gdzie na pewno udało
się połączyć
po- NLHP ]DNáD
SRV]F]HJyOQ\FKHOHPHQWyZ]DOXPLQLXP FHQFL NWyU]\ W\FK UR]ZLą]DĔ QLH VWRVXMą –
Z\FLQDQH
żytecznym,
braliśmy
udział
także
my
–
naszą
relację
znajdą
Państwo
PyZLáSUH]HV]DNáDGXZ/HFFH
7R EDUG]R ]DXWRPDW\]RZDQH XU]ąG]HQLH
PyZLHQLH
w=DVWRVRZDQLH
wakacyjnym
wydaniu
„Nowoczesnego
Warsztatu”. SU]\JOąGDP\ VLĊ WRZDü QDV
= ]DLQWHUHVRZDQLHP
±
WHFKQRORJLL
ODVHURZHM
Z\WHĪ FKáRGQLFRP Z\VRNRFLĞQLHQLRZ\P W]Z MDNRĞü DOH
NOXF]DPRĪOLZRĞüSRSHáQLHQLDEáĊGX$XWRPDW\F]QHMNRQWUROLSRGGDZDQHVąWHĪGXĪR 3ODWH %DU3UDFRZQLF\¿UP\]ZUDFDMąQDP PyZLHQLD±
SURVWV]H Z VZRMHM NRQVWUXNFML XU]ąG]HQLD XZDJĊQDZ\NRĔF]HQLHUG]HQLNWyUHPD]DQDWLRQDO
VDGQLF]H]QDF]HQLHSU]\QDSUDZLHOXEUHJHMDNQDSU]\NáDGJLĊWDUND±GRGDMHV]HI¿UP\
)LUPD&2*WRMHG\Q\SURGXFHQWFKáRGQLF QHUDFMLFDáHMFKáRGQLF\-XĪWXQDHWDSLHSUR5R]P
LUG]HQLZ(XURSLHZ\NRU]\VWXMąF\ZVZRMHM GXNFMLZ&2*SURMHNWDQFLP\ĞOąRW\PE\

MDNRĞFL]URELá\QDJRĞFLDFKGXĪHZUDĪHQLH
3ROVND¿UPD].UDNRZD+LJKZD\,QWHU± %\áHP FLHNDZ MDN SU]HELHJD SURFHV
QDWLRQDOWRG\VWU\EXWRUSURGXNWyZ&2*QD
SURGXNFMLUG]HQLNWyUH]DPDZLDP\±PyZLá
WHUHQLH (XURS\ :VFKRGQLHM ± :áRVND ¿UQDP/XFMDQ%áDV]F]\N]JOLZLFNLHM¿UP\]DMPD &2* MHVW SURGXFHQWHP Z\VRNLHM MDNRĞFLFKáRGQLFROHMXSRZLHWU]DLFLHF]\]NWyUą PXMąFHM VLĊ QDSUDZą L VSU]HGDĪą FKáRGQLF
ZVSyáSUDFXMHP\RGVLHGPLXODW±RSRZLDGD
%RJGDQ6]\PDQRZVNLSUH]HV+LJKZD\,QWHUQDWLRQDO ± 'RVWDUF]D SURGXNW\ GOD VHNWRUDNa
UROQLFWZD
EXGRZODQHJR
czym polega
słynna,SU]HP\VáRnazywana odrobinę ki ceramiczne są pochodnymi tego związku,
ZHJR,FKFKáRGQLFH]QDMGXMą]DVWRVRZDQLH
enigmatycznie
„ceramiczna
ochrona lakieru”? przygotowanymi tak, by dało się je nanieść
UyZQLHĪ Z JHQHUDWRUDFK : QDV]HM RIHUFLH
„Ceramika”
w auto&2*
detailingu
to nic innego jak na lakier samochodowy na grubość zaledJáyZQ\P
SURGXNWHP
Vą W]Z UG]HQLH
QDZ\PLDUNWyU\FKRGELRUFDPLVąZDUV]WDwszelkiego rodzaju powłoki ochronne, których wie kilku mikronów. Stają się wtedy pierwW\QDSUDZLDMąFHFKáRGQLFHVDPRFKRGRZH
skład opiera
się na dwutlenku
Potocz- szą warstwą, która chroni karoserię zarów.DĪGH
QDZHW QDMEDUG]LHM
Z\PDJDMąFHkrzemu.
]DPyZLHQLHUHDOL]XMHP\V]\ENRL]DFKRZXMąF
nie nazywana jest również krzemianem, płyn- no przed uszkodzeniami mechanicznymi
QDMZ\ĪV]HVWDQGDUG\MDNRĞFL=Z\FLĊ]FRP
nym szkłem,
coatingiem
czy nawet
(zadrapania, ptasie odchody czy owady),
QDV]HJR
NRQNXUVX
FKFHP\ SRND]Dü
WXWDM porcelaną.
ZH:áRV]HFKZMDNLVSRVyESRZVWDMąSURZadaniem tych powłok jest ochrona lakieru jak i atmosferycznymi (kwaśne deszcze, proGXNW\ NWyUH SyĨQLHM ]D QDV]\P SRĞUHGQLFprzed negatywnymi czynnikami drogowymi.
mienie słoneczne, niska temperatura, lód).
WZHPWUD¿DMąGRLFKVHUZLVyZ±RSRZLDGD
)LUPD&2*G]LDáDRGURNX.ROHMSkąd pomysł na ceramiczną ochronę laDlaczego akurat dwutlenek krzemu?
QH ODWD G]LDáDOQRĞFL WR G\QDPLF]Q\ UR]ZyM
W dużym uogólnieniu: jest to związek che- kieru? O tym, i nie tylko o tym – w lipcowo± LQZHVW\FMH L QDVWĊSQH SURGXNW\ Z SRUWIRmiczny, z którego powstaje np. szkło. Powło- sierpniowym wydaniu NW.
OLR=DáRĪ\FLHO&2*REHFQ\SUH]HV*LDFLQWR
&ROXFFLRVRELĞFLHRSURZDG]DáQDVSR]DNáDG]LH3UH]HQWRZDáXU]ąG]HQLDUR]ZLą]DQLD
W chłodnicach wody plastikowy zbiornik nie jest spawany, a zaciskany.
WHFKQRORJLH ']LĞ Z IDEU\FH SUDFXMH  Przyglądamy się chłodnicom wysokociśnieniowym, tzw. Plate&Bar. Pra-

Kilka słów
o zabezpieczeniach lakieru

Tulbulatory – ta pofałdowana kon
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Fałszowanie wskazań liczników pojazdów
Parlament Europejski przyjął rezolucję
wzywającą Komisję Europejską do szybkiego podjęcia kroków prawnych mających
na celu ograniczenie zjawiska fałszowania
wskazań liczników samochodów w Unii
Europejskiej. O sprawie informuje Związek
Dealerów Samochodów w Polsce.
– Rezolucja to kolejny ruch w celu rozwiązania wreszcie tego problemu, zwiększenia

bezpieczeństwa i zaufania konsumentów na
rynku sprzedaży aut używanych. W rezolucji
Parlament Europejski zwrócił uwagę, że podstawowym sposobem jego rozwiązania musi
być sprawniejszy system kontroli przebiegu
pojazdów i przede wszystkim ogólnoeuropejska, dostępna dla każdego baza informacji.
W raporcie parlamentu, który był podstawą
rezolucji, możemy przeczytać, że odsetek sa-

mochodów ze sfałszowanym przebiegiem
w sprzedaży pojazdów używanych wynosi
w poszczególnych krajach Unii od 5 do 12%,
a w sprzedaży transgranicznej nawet do 50%.
Według wstępnych szacunków w całej UE powoduje to straty gospodarcze o wartości około 8,9 miliardów euro rocznie – komentują
przedstawiciele ZDS.

Kasy fiskalne online
22 czerwca 2018 roku w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy
rejestrujące. Nowe przepisy szczegółowo definiują sposób działania
urządzeń fiskalnych online, m.in. realizowanie elektronicznych paragonów i współpracę z Centralnym Repozytorium Kas.
Kasy rejestrujące online mają nie tylko uszczelnić polski system
podatkowy, ale także przyczynić się do unowocześnienia obrotu
gospodarczego. Urządzenia nowego typu będą bowiem posiadały kilka dodatkowych rozwiązań technologicznych, które zostały
szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii z 28 maja 2018 roku. Pojawienie się kas online wpłynie
również na sposób obsługi osób fizycznych, m.in. klientów warsztatów samochodowych i punktów wulkanizacji.
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Wraz z kasami online wprowadzone zostaną elektroniczne paragony fiskalne

Zużyte akumulatory poza kontrolą?
– Nie stworzono spójnego i skutecznie działającego systemu gospodarowania zużytymi
bateriami. Firmy zbierające je są praktycznie
poza kontrolą i nadzorem inspekcji środowiska. Dlatego nie wiadomo, jaki jest rzeczywisty
poziom odzyskiwania ich w Polsce. Brakuje
także skutecznych kampanii zachęcających
do segregowania zużytych baterii czy dogodnie zlokalizowanych punktów, gdzie można je
oddać – informuje w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli.
Zawarte w akumulatorach metale ciężkie
(m.in. ołów, kadm, rtęć) i elektrolity są groźne dla środowiska i zdrowia człowieka, dlate-

go zużyte baterie powinny zostać zwrócone
sprzedawcom detalicznym lub hurtowym.
Odpady te są dostarczane potem prowadzącym zakłady przetwarzania, gdzie podlegają
recyklingowi lub unieszkodliwieniu.
Kraje UE powinny od września 2016 r.
osiągnąć minimalny, 45-proc., poziom zbierania baterii i akumulatorów. Polska tego nie
zrobiła. W latach 2014-2016 poziom zbierania, według szacunków Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wyniósł odpowiednio ponad 33%, 38% i 39%. NIK zauważa, że
wskaźniki te mogą być nierzetelne, bo dane
o ilości teoretycznie przekazanych baterii

i akumulatorów znacząco różnią się od danych wykazywanych przez firmy zbierające
je. Sytuację może zmienić uruchomiona na
początku 2018 r. baza danych o odpadach.
NIK skierowała do Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska wniosek o zaplanowanie i przeprowadzenie przez inspektorów
cyklu kontrolnego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach, uwzględniającego również kontrolę zbierających zużyte baterie i akumulatory
oraz weryfikację zaświadczeń o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorów
przenośnych.
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Poradnik specjalistów
od instrukcji naprawczych
Autodata – zaufany światowy lider w zakresie informacji technicznych – udostępnia czytelnikom „Nowoczesnego Warsztatu”
rozwiązania powszechnych problemów występujących we współczesnych samochodach. W lipcowo-sierpniowym wydaniu naszego
magazynu skupiamy się na kolejnych czterech przypadkach, tym
razem związanych z autami: Citroën DS4 (brak mocy silnika), Citroën C5 III (komunikat ostrzegawczy poziomu oleju silnikowego, choć
ten jest prawidłowy), Opel Meriva-B (awaria elektrycznego układu
wspomagania kierowania i sporadyczne problemy z uruchomieniem) oraz Land Rover Range Rover Sport (płynu chłodzącego silnika z obszaru przedniego zderzaka).

Ochrona przed szkodliwymi
zanieczyszczeniami
Według najnowszych badań Emission
Analytics podczas krótkich podróży samo-

chodem kierowcy i pasażerowie narażeni
są na podwyższoną emisję szkodliwych
związków, w tym tlenków azotu. Okazuje
się, że na krótkich odcinkach system kontroli zanieczyszczeń pojazdu nie jest w stanie
osiągnąć pełnej sprawności – zanim silnik
się rozgrzeje (w ciągu pierwszych 5 minut
pracy), poziom emisji tlenków azotu (NOx)
w silnikach wysokoprężnych jest wyższy
o 32%, a w silnikach benzynowych nawet

o 422% w porównaniu do emisji przy rozgrzanym silniku.
Kierowcy i pasażerowie pojazdów narażeni są na te podwyższone emisje, zwłaszcza jeśli filtr kabinowy jest zatkany i brudny
– krótka przejażdżka autem do pobliskiego
sklepu okazuje się o wiele bardziej szkodliwa dla zdrowia, niż mogłoby się wydawać...

ju czy paliwa? O tym na łamach wakacyjnego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

na start!

þW\ONRGRGDWNDPL
Dodatki nie są tylko dodatkami
Polscy producenci
Aby filtr działał optymalnie, Denso zaleca jego wymianę co
najmniej raz w roku lub po przejechaniu 10 000-15 000 km

ROHMÎZLFKHPLL
Jako jedyna polska redakcja wzięliśmy
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Ulm,
gdzie mogliśmy przyjrzeć się produkcji
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Zespół ambasadorów polskich producentów części motoryzacyjnych powołany przez SDCM wspiera firmy w rozwoju
zagranicznej ekspansji. Mało kto wie, że
jedna z największych światowych korporacji, amerykańska Genuine Parts Company,
zainwestowała w Polsce, przejmując pakiet
kontrolny udziałów w Groupauto Polska.
W ten sposób, poprzez polską grupę zakupową, można trafić ze swoimi produktami
na światowe rynki.
Jeśli jesteś przedstawicielem polskiego
producenta części i poszukujesz możliwości rozwoju swojej firmy, już dziś prosimy
o kontakt pod adresem: biuro@sdcm.pl.
W siedzibie
siedzibie
firmy
Moly
Ulm mieliśmy
okazję
W
firmy
LiquiLiqui
Moly w
Ulm w
mieliśmy
okazję zwiedzić
lazwiedzićTolaboratoria.
To tutajsąprojektowane
rozwiązaboratoria.
tutaj projektowane
rozwiązania tegosąproducenta
nia tego producenta
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Automechanika Frankfurt
– co, gdzie, kiedy...
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Już we wrześniu (11-15 września) odbędą się targi Automechanika Frankfurt.
To szczególne wydarzenie odbywające się
w cyklu dwuletnim, które jest najważniejszym przeglądem branżowych doniesień
i pokazem najnowocześniejszych urządzeń i przyrządów mających zastosowanie
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w warsztatach samochodowych. Z tej okazji w wakacyjnym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu” przygotowaliśmy specjalny
poradnik, zalecamy go wyciąć, zachować
i zabrać ze sobą do Frankfurtu. Uzupełnieniem jest lista polskich wystawców, których
w tym roku będzie ponad 170. Polecamy!

„Traktowano nas jak firemkę”
W latach 70. i 80. XX wieku wielu przyszłych przedsiębiorców zaczynało podobnie – od produkowania wyrobów w garażach na tyłach domów. Niewielu z nich
udało się stworzyć firmę, która zatrudnia kilkaset osób, a swoje produkty eksportuje do
ponad 50 krajów świata. NOVOL, największy
polski producent rozwiązań dla lakiernictwa, obchodzi właśnie 40-lecie.
Niewielki warsztat w Luboniu przy ulicy
Polnej. To tu, na niecałych pięćdziesięciu
metrach kwadratowych, wszystko się zaczęło. – Wszyscy borykaliśmy się z tymi samymi
problemami: z wiecznym brakiem sprzętu,
narzędzi, podstawowych surowców – wspomina początki Piotr Olewiński, wraz z Ta-

25-lecie firmy Novol

marą Nowakowską współzałożyciel firmy
rzemieślniczej. – To były takie czasy, że wystarczyło mieć pomysł, umieć go zrealizować
i nie bać się pracy.
NOVOL swoje powstanie zawdzięcza
przypadkowi. Znajoma założycieli miała
stłuczkę, a że nie było szans na naprawienie
auta w miarę szybko w żadnym z warsztatów, postanowili jej pomóc. Tak powstała
pierwsza szpachlówka. – Postanowiliśmy
zrobić ją sami i wyszło – wspomina Piotr Olewiński. – Co prawda trzeba było ją szpachlować wiele razy i bardzo szybko wysychała, ale
wtedy właśnie pomyślałem: może to jest to.
Więcej w NW 7-8/2018
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Serwis
samochodu
elektrycznego
– co trzeba
widzieć?
Jak wskazują statystyki, Polska jeszcze nie
jest w czołówce rejestracji aut elektrycznych,
chociaż w miastach pojawia się ich coraz
więcej. Również na autostradach przestają
być rzadkością, i chodzi nie tylko o ekskluzywne Tesle z dużymi bateriami, ale również
o popularne kompakty czy dostawczaki ze
stajni Nissana, Renault czy VW. Kierowcy
doceniają tanią eksploatację związaną nie
tylko z ceną przejechanego kilometra, ale
również kosztami wizyt serwisowych.
Analizując budowę samochodu elektrycznego, trzeba przyznać, że konstrukcyjnie są one dużo mniej skomplikowane. Nie
mają silnika spalinowego (składającego się
z wielu ruchomych elementów), sprzęgła
czy skrzyni biegów. Nie trzeba troszczyć się
o wymianę oleju, rozrządu czy martwić się
o stan wtryskiwaczy lub turbosprężarki. Odpada wiele kosztowych części narażonych
na potencjalne usterki. Tak naprawdę w autach elektrycznych i spalinowych identyczne są tylko zawieszenie i układ kierowniczy,
a układu wydechowego nie ma wcale. Nawet hamulce działają na innych zasadach,
odzyskując energię podczas zwalniania pojazdu. Powoduje to, że przydatność klocków
hamulcowych wydłuża się nawet kilkukrotnie, a co za tym idzie – spadają koszty ich
wymiany. Rekordziści na jednych klockach
potrafią przejechać nawet ponad 200 tys.
kilometrów, oszczędzając również tarcze
i opony. Trzeba dodać, że nie wymaga to
stylu „eko”, tylko przyzwyczajenia się do prowadzania auta na prąd.
Więcej w NW 7-8/2018
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RAPORT WARSZTATOWY

Recykling pojazdów
znowu na opak?
Stacje demontażu chcą ponownie doprowadzić do zmian w systemie recyklingu
pojazdów wycofywanych z eksploatacji. Jeśli im się uda, ucierpią na tym bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz
sektor produkujących w Polsce przedmioty
wyposażenia i części samochodowe, który zostanie wystawiony na dyskryminację
w skali europejskiej.
Recykling samochodowy jest reglamentowaną, ale normalną działalnością gospodarczą i tak jak wiele innych generuje zysk.
Masa samochodu osobowego w większości

wypadków sięga powyżej tony, często zbliża
się do dwóch. W ok. 3/4 składają się na nią
różnego rodzaju metale: w większości (ok.
2/3) stopy żelaza – stal, ale w ok. 1/10 będą
to stopy aluminium. Surowce te są cennym
towarem w skupie.
Przepisy dotyczące recyklingu wynikają
z dyrektywy Parlamentu i Rady UE w sprawie
pojazdów wycofanych z eksploatacji. Statystycznie zdecydowana większość pojazdów
jest wycofywana z eksploatacji ze względu
na wiek, a co za tym idzie – zużycie i korozję (a więc także zużycie i korozję ich części).

Mniejszy odsetek aut trafia na złom z powodu uszkodzenia w wypadku drogowym. Do
kasacji kierowane są poważnie zniszczone
pojazdy. Historie o lekkim zadraśnięciu błotnika czy klapy bagażnika należy włożyć między bajki, gdyż po takich zdarzeniach auta
się po prostu naprawia, a nie złomuje. To
właśnie części ze starych czy porozbijanych
samochodów miałyby trafiać do sklepów
prowadzonych przez stacje demontażu pojazdów czy na portale internetowe...
Więcej w NW 7-8/2018

Dni Otwarte Würth Polska

LGODZDUV]WDWÎZ

Würth Polska, jak co roku, zorganizował w swoich sklepach stacjonarnych dni otwarte. To doskonała okazja, by przyjrzeć się produktom i narzędziom tej marki. Pierwsza tura dni otwartych już się

Dni otwarte Würth Polska
Gdańsku cieszyły
się dużym
zainteresowaniem
gości cieszyły się dużym zainteresowaniem gości
Dniwotwarte
Würth
Polska
w Gdańsku
QLHMV]HLFKF]\V]F]HQLH]DMPLHZLĊFHMF]DVX
QLĪVDPR]DEH]SLHF]HQLH±]D]QDF]D
3R HWDSRZ\P F]\V]F]HQLX V]\E\
F]DV QD QDáRĪHQLH SRZáRNL 6WDQGDUGHP
MHVW DSOLNDFMD QD SU]HGQLą V]\EĊ 1LHNWyU]\ GHF\GXMą VLĊ WHĪ QD SRZáRNĊ QD V]\EDFKERF]Q\FKLOXVWHUNDFK6SUDZG]DVLĊ
WR V]F]HJyOQLH Z ZDUXQNDFK MHVLHQQR]LPRZ\FK ± WáXV]F] L EUXG ] XOLF PQLHM VLĊ
WU]\PDERF]Q\FKV]\EFR]QDF]QLHSRSUD-

FDL]DFKĊFDZáDĞFLFLHOLZDUV]WDWyZE\WHJR
W\SX XVáXJL ZSURZDG]Lü GR VZRMHM RIHUW\
±:DUV]WDWUR]V]HU]DMąFVZRMHXVáXJLRDXWR
GHWDLOLQJ PRĪH OLF]\ü QD GRGDWNRZ\ ]\VN
1D SRF]ąWHN PRĪQD ]DF]ąü RG SURVW\FK
U]HF]\ MDN QS QDQRZ\FLHUDF]ND L VWRSQLRZRMHUR]V]HU]Dü0RĪHWRVLĊRGE\ZDü
Z QDVWĊSXMąF\ VSRVyE SRGF]DV SU]HJOąGyZ RNUHVRZ\FK JG\ VDPRFKyG SR]RVWDMHGáXĪHMZVHUZLVLHPHFKDQLN]DMPXMHVLĊ

zakończyła (odbyło się 17 spotkań). Druga zaplanowana jest na jesień. My wybraliśmy się na Dni Otwarte Würth Polska w Gdańsku,
a relację z tego wydarzenia publikujemy w wakacyjnym wydaniu
„Nowoczesnego Warsztatu”.
W Polsce działa już 29 sklepów Würth Polska, przy czym nie są to
lokale działające na zasadzie franczyzy. Sieć konsekwentnie buduje
swoją pozycję w kraju. W lutym tego roku otwarto największy sklep
stacjonarny w Polsce, przy ulicy Puławskiej 324 w Warszawie. Jego
powierzchnia to ponad 300 metrów kwadratowych. Ambitny plan
firmy zakłada powstawanie czterech kolejnych sklepów w każdym
kolejnym roku. Ostatnio zostały otwarte sklepy w Zielonej Górze
i Płocku. Wkrótce Würth uruchamia sklepy w Tarnowie i Toruniu.
Centrala firmy i nowoczesne centrum logistyczne o powierzchni
niemal 5000 m kw. znajdują się w Warszawie.
Więcej w NW 7-8/2018

NRV]WRZDüZGDQ\PZDUV]WDFLH:áDĞFLFLHO
PXVL W\ONR ]D]QDF]\ü LOH FKFH QD QLHM ]DURELü2EHFQLHPRĪQDVNRU]\VWDü]EDUG]R
DWUDNF\MQHMMHGQRUD]RZHMRIHUW\VSHFMDOQHM
QDNRPSOHWQ\V\VWHP]ZLHORPD]DVNDNXMąF\PLGRGDWNDPL2V]F]HJyá\QDOHĪ\S\WDü
VZRMHJR ]DSU]\MDĨQLRQHJR SU]HGVWDZLFLHOD
KDQGORZHJR]¿UP\:UWK3ROVND±RSRZLDGD3LRWU.RZDOHZVNL
&]DV SRWU]HEQ\ QD QDáRĪHQLH SRZáRNL
K\GURIRERZHMSU]H]ZSUDZQąRVREĊLEH]
Z\PDJDQ\FK SU]HUZ WHFKQRORJLF]Q\FK WR
PLQXW1DSHáQąSURFHGXUĊ±FRQDMPQLHM
SyáJRG]LQ\

Unoszenie pojazdów

Jeszcze dekadę temu inwestycja w podnośniki przywodziła skojarzenia z… sadzeniem drzew. Niech rosną i dźwigają moją firmę!
Dziś? Wyzwaniem rzuconym tradycyjnym, bo słupowym podnośnikom są przed wszystkim te ukryte w posadzce, a remedium na
ograniczenia lokalowe – na wskroś mobilne dźwigniki.
31 sklepów w Polsce do końca
rokuw warsztacie samoDoprawdy trudno wyobrazić sobie pracę
:UWK 3ROVND PD DPELFMH E\ GR NRĔFD  URNX„podnośnikami
Z NUDMX G]LDáDáR  VNOHSyZ
chodowym bez podnośników. Nazywane potocznie
WHMPDUNL±&KFHP\GRFLHUDüGRNROHMQ\FK
JUXSNOLHQWyZ&Dá\F]DVVWDUDP\VLĊXáDWZLü
samochodowymi” są de facto dźwignikami – urządzeniami służącyLPNRU]\VWDQLH]QDV]HMRIHUW\-HGQą]QRZRĞFLzwykle
MHVW V\VWHPna
Ä.OLNQLM
L 2GELHU]´ NWyU\
mi do pionowego przemieszczania ładunków,
niewielką
SR]ZDOD]URELü]DNXS\ZVNOHSLHLQWHUQHWRwysokość, przy wykorzystaniu napędu elektrycznego,
pneumatyczZ\PDJRG]LQĊSyĨQLHMSRGMHFKDüGRVNOHSXE\RGHEUDüVSDNRZDQ\WRZDULIDNWXUĊ
nego lub hydraulicznego.
7REDUG]RXVSUDZQLDLSU]\VSLHV]D]DNXS\

W ofercie Würth jest ponad 100 tysięcy produktów!
ZLD ZLGRF]QRĞü : RNUHVLH ]LPRZ\P SR
RGVWDZLHQLXVDPRFKRGXQDQRFMHVWPQLHMV]D V]DQVD QD SRMDZLHQLH VLĊ V]URQX F]\
ORGXDMDNMXĪVLĊSRMDZLWRáDWZLHMJRXVX-

QDSUDZąZáDĞFLZąDLQQ\SUDFRZQLNQDNáDGDQLHZLG]LDOQąZ\FLHUDF]NĊ:LHP\]GRĞZLDGF]HQLD ĪH NOLHQWyZ WDND XVáXJD LQWHUHVXMHĝUHGQLNRV]WQDáRĪHQLDQLHZLG]LDOQHM

±GRGDMH0LFKDá2VLSLDN
:DUWR ZVSRPQLHü WHĪ R DSOLNDFML PRELOQHM :UWK$33 NWyUD XPRĪOLZLD V]\ENLH
L áDWZH ]QDOH]LHQLH SURGXNWyZ GRVWĊSQ\FK
Z RIHUFLH ]D SRPRFą VNDQHUD NRGyZ NUHVNRZ\FKOXEZ\V]XNLZDUNL6ąSRZLDGRPLHQLD R SURPRFMDFK F]\ QRZRĞFLDFK 0RĪQD
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2-kolumnowe okazują się przede wszystkim relatywnie tanie, stąd ich popularność. Gdy
podnośniki są schowane w podłodze, żadna kolumna nie blokuje ruchu

